
KUPNÍ SMLOUVA
dle ustanovení § 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

prodávající:

Prodávající:
Mgr. Bohdana Šocová, se sídlem Olomouc, Kateřinská 107/5, 779 00  Olomouc 
insolvenční správce dlužníka David Skopal, r.č. 721001/5329,  IČ 11190558,  bytem Na Sídlišti 208, Lutín,
PSČ78349 , sp. zn. ins. řízení   KSOL 20 INS 13086 / 2017,
tel: 585 205 508, e-mail: olomouc@-e-advokati.com
(dále jen „prodávající“)

a
kupující:

……………………………………………………………nar. ………………………/ IČ ………………...

bytem/místo podnikání …………………………………………………………………………………….. 

kontaktní e-mail:  …………………………………..…………………….., tel. č. …………………………………...
(dále jen „kupující“)

takto:
I.

1.1.Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j.  KSOL 20 INS 13086 / 2017-A- 26 ze dne 10.1.2018 byl
zjištěn úpadek a prohlášen konkurs ve věci dlužníka:   David Skopal,  r.č. 721001/5329, IČ 11190558,
bytem Na Sídlišti 208, Lutín, PSČ78349 ,   (dále jen "dlužník") a usnesením z 18.4.2018  č.j. KSOL 20
INS 13086 / 2017-B6 -byla Mgr. Bohdana Šocová  potvrzena ve funkci insolvenčního správce.

1.2. Prohlášením konkursu na majetek dlužníka přešla na insolvenčního správa ve smyslu ust. § 246 z.č.
186/2006 Sb. dispozice s majetkem dlužníka. 

1.3. Prodávající prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy je majetek tvořící předmět prodeje je nadále
sepsán na základě soupisu  majetkové podstaty dlužníka (dále jen „SMP“) dle § 217 a násl. IZ. Důvodem
soupisu tohoto majetku je skutečnost, že tento je ve vlastnictví ins. dlužníka. 

1.4. Do soupisu majetkové podstaty je sepsán následující majetek:
položka č. 10 lyže carvingové Atomic
Podrobnosti:  použité lyže carvingové Atomic GSRace 180cm, 114x65x99,  radius 16m, carbonové jádro,
vázání 4TIX, model cca rok 2009
ocenění: 1900 Kč

1.5. Souhlas soudu s přímým prodejem položky č.II/11 mimo dražbu byl správci udělen usnesením ze dne
13.2.2020 č.j. KSOL 20 INS 13086 / 2017—B-38. Usnesení je zveřeněno v ISIR.  

1.6. Prodávající prohlašuje, že na základě výše uvedeného prohlašuje, že jsou splněny všechny podmínky pro
uzavření této smlouvy, na jejímž základě se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu
nabytí vlastnického práva k němu, zatímco kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj
prodávajícímu kupní cenu.
 
1.7.  Kupující  prohlašuje,  že  není  osobou  blízkou  k  shora  uvedenému dlužníkovi,  a  že  tudíž  na  straně
prodávajícího nejsou dány důvody pro zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty dl § 295 IZ.  
 



II.

2.1. Prodávající prodává a kupující kupuje tak jak stojí a leží předmět koupě, kterým je následující:  položka
č. 10 lyže carvingové Atomic. 
Podrobnosti:  použité lyže carvingové Atomic GSRace 180cm, 114x65x99,  radius 16m, carbonové jádro,
vázání 4TIX, model cca rok 2009 (dále jen „předmět koupě“), za cenu: 

……………………...Kč (slovy: ………………………………………………………………korun českých)

2.2. Kupní cena byla uhrazena v hotovosti před uzavřením této smlouvy  k rukám prodávajícího. 
 

III.

3.1. Kupující přebírá od kupujícího předmět koupě, za předání předmětu koupě se v souladu s dohodou obou
smluvních stran považuje okamžik uzavření této kupní smlouvy.

3.2. Kupující potvrzuje, že měl před uzavřením této smlouvy možnost se seznámit s případnými vadami
předmětu koupě seznámit, osobní prohlídkou a vyzkoušením.  

3.3. Kupující prohlašuje, že se seznámil osobně se stavem  předmětu koupě   a v tomto stavu jej přebírá.
Převzetím předmětu koupě přecházejí na kupujícího též všechna práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví
k předmětu koupě. 

3.5.  Kupující  bere  na  vědomí,  že  přebírá  od  prodávajícího  použitou  věc,   na  které  není  prodávajícím
poskytována záruka s ohledem na skutečnost, že se jedná o použitou věc a prodej v rácmi insolvenčního
řízení. Neposkytnutí záruky nemá vliv na výši kupní ceny jednané v čl. III. smlouvy, tedy kupní cena byla
sjednána již s ohledem na to, že se záruka neposkytuje. 

IV.

4.1. Stane-li  se některé ustanovení  této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává
platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje
namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem
nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.

4.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

4.3. Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4.4.  Kupující  bere  na  vědomí,  že  v  souladu  s  požadavkem  publicity  bude  tato  smlouva  zveřejněna  v
insolvenčním rejstříku.

V …......................... dne  …............. V …......................... dne  ….............

…....................................................... ….....................................................
Mgr. Bohdana Šocová
insolvenční správce kupující 
prodávající 


